
Zastupitelstvo   obecního   úřadu   Středokluky  
 
Stížnost   na   starostu   obce   Středokluky   ing.   Jaroslava   Paznochta  
 
Dle   zákona   o   obcích   č.   128/2000   Sb.   zastupitelstvo   obce   je   orgán   volený   občany   Středokluk  
s   tím,   že   ze   svého   středu   volí   starostu.   Starosta   se   tím   nestává   nadřízeným   zastupitelstva,  
naopak   je   zastupitelstvu   podřízený.   Zastupitelstvo   je   nadále   zodpovědné   za   veškeré   konání  
starosty   a   rovněž   nese   plnou   odpovědnost   za   konání   a   financování   obce,   včetně   případných  
finančních   náhrad   a   trestní   odpovědnosti.   
 
Dne   23.2.2017   zastupitelstvo   obce   povolilo   výstavbu   na   pozemku   č.1025   k.ú.   Středokluky.  
Jedinou   podmínkou   bylo,   že   výjezd   na   poz.   č   .670/4   k.ú.   Středokluky   povoluje   za   podmínek  
stanovených   pro   výjezd   na   místní   komunikaci.   Žádná   další   podmínka   nebyla   stanovena.  
 
Stavba   je   určena   pro   bydlení   mého   syna     který   je   v   současné   době  
zaměstnán   v   zahraničí.   Do   budoucna   chce   zde   jako   rodilý   občan   Středokluk   žít.  
Vyjadřování   všech   institucí   trvalo   více   jak   tři   roky   a   všechna   stanoviska   jsou   kladná.   Pro   Vaši  
informaci   jenom   pouze   vyjádření   pana   starosty   k   přívodu   el.   energie   pro   společnost   ČEZ  
trvalo   více   jak   tři   měsíce   a   tím   způsobil   odložení   akce   o   půl   roku.   Po   zaplacení   správního  
poplatku   bylo   1.4.2020   vyvěšeno   oznámení   o   zahájení   společného   řízení   k  
veřejnému   ústnímu   jednání.   Toto   bylo   zasláno   i   do   datové   schránky   obce.   Po   celou   tuto  
dobu   5   týdnů   nebyla   vznesena   jediná   námitka   nebo   připomínka,   ani   z   veřejnosti,   ani   z  
obecního   úřadu.   
Dne   5.5.2020,   tedy   v   poslední   možný   den   termínu,   ing.   Jaroslav   Paznocht   celé   povolovací  
řízení   zastavil   s   tím,   že   na   cestě   ke   stavbě   chybí   obratiště   pro   hasičské   vozidlo.   Na   místě  
jsme   mu   ukázali   dostatečný   prostor   obratiště.   V   uvedeném   místě   je   pozemek   č.670/4   široký  
10   m   a   je   mírně   svažitý,   splňuje   tedy   podmínky   dané   předpisem.   Ing.   Jaroslav   Paznocht   tuto  
možnost   hned   na   místě   zamítl   s   odůvodněním,   že   kdyby   bylo   na   cestě   půl   metru   sněhu,   tak  
se   požární   vozidlo   neotočí.   Po   zkušenostech   z   minulých   zim,   kdy   obec   zanedbávala   zimní  
údržbu   a   úklid   sněhu   z   ulic,   by   tam   hasičské   vozidlo   vůbec   nepřijelo   (při   0.5m   sněhu).  
V   příloze   přikládám   situaci   obratiště.  
Žádám   zastupitelstvo   obce   Středokluky,   aby   na   místě   posoudilo   postup   pana   starosty.  
 
Druhým   závažným   problémem   je   cesta   v   Nových   Středoklukách.   Tam   starosta   obce  
Středokluky   uvádí   falešné   alibi,   že   se   snaží   potřebné   pozemky   odkoupit.   Ve   skutečnosti   o  
provedení   rekonstrukce   vážně   neuvažuje.   Svým   autoritativním   jednáním   prakticky  
znemožňuje   jakoukoliv   dohodu.   Navrhuji   zastupitelstvu,   aby   ze   svého   středu   vybrala   jiného  
zastupitele   (např.   ing.   Petrů)   který   by   při   této   příležitosti   vyřešili   i   jiné   pozemkové   nesoulady  
způsobené   v   minulých   obdobích,   bývalým   vedením   obce   včetně   tajemnice   MNV  
Středokluky.  
 
Žádáme   obecní   zastupitelstvo,   aby   se   pokusilo   uvedené   věci   řešit   a   v   případě,   že   se   to  
nezdaří   o   postoupení   vyššímu   orgánu,   jak   to   vyplývá   ze   zákona.   
 
Ve   Středoklukách   dne   3.6.2020  

  


